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EERSTE LIJST van soorten en variëteiten

nieuw voor de Nederlandsclie fauna,

sedert de uitgave der «Coleoptera Neer-

landica» bekend geworden.

Cicindela trisignata Latr. ')• Deze, langs de kusten der Middel-

landsche- en Atlantische ^) zeeën voorkomende, soort werd

door den heer D. van der Hoop , in gezelschap van C. mari-

tima Latr. vliegende aangetroffen bij Oostvoorne, 13 en 30

Augustus. Een 5tal typische exemplaren werd gevangen.

1) Op blz. 27 der „C o 1 e o p t e r a Neerlandica", 1ste deel
,

zou de

tabel achter 3 aldus gewijzigd moeten worden :

, , , ,

3 Kaaktasters geheel metaalkleurig. Kop weinig breeder dan het hals-

schild '
' ' \ \

"^
^^^

Kaak- en liptasters ,
behalve het eindlid ,

witgeel. Kop, met de zeer

sterk uitpuilende oogeu , veel breeder dan het halsschild. De zijden vau

het halsschild en de borst vrij lang, de coxae en de dijen dicht wit

behaard. Dekschilden met gewone, niet korrelige bestippeling. Bovenzijde

in kleur met C. maritima overeenkomende en even veranderlijk in lint,

de stippels der dekschilden op den bodem blauwachtig. Dekschilden met

geheel witte epipleuren en 3 smalle, witachtige banden of vlekken, nl. eene

halvemaanvormige schoudervlek , welke zich met haar achtersten tak tot

iets over het midden der dekschilden naar binnen buigt, aan het uiteinde

iets verbreed en slechts weinig haakvormig gekromd is, een naar buiten

sterk gebogen middenband, welke naar binnen tot aan het midden der

dekschilden reikt en dan plotseling ver naar achteren haakvormig uitgezaüt

is terwijl het uiteinde nabij den naad zich meer of minder verbreed, en

eindelijk eene bandvormige topvlek, welke eene, naar voren gerichte

haakvormige, voortzetting uitzendt, die nagenoeg in hetzelfde niveau

gelegen is als het uiteinde van den middenband ;
de middenband verbindt

zich met een witachtigen randzoom, die meer of minder volkomen tot

aan de schouder- en de topvlek doorloopt. Bij eene bij ons niet waargenomen

ab c *subsuturalis Souverb. verbreedt zich de witachtige band-

teekeuino- zoo sterk dat in het uiterste geval de grondkleur alleen om

het schildje overblijft. Lengte 9-11 mm. . .
3bis. trisignata Latr.

4 (3) Liptasters geheel metaalkleurig enz. . . • 1. c a mp e s t r i s L.

Voorlaatste lid der liptasters in den regel niet metaalkleurig enz.. 5(4)

5 (4) Het afbellend voorste gedeelte van het voorhoofd enz. 2. hybrida L.

Het afbellend voorste gedeelte van het voorhoofd enz. 3. maritima Latr

(2) Volgens A. Fauvel: Manche, Carteret !, baie d'Avranches ! Cancale !
Quiberon.

He d'Oléron! Gironde, Landes, Biarritz.
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Abax ovalis üfts., Gronsveld, Juni.

Ophonus signaticornis Dfts., Bunde, Juni.

Stenoio p h us te u tonus Schrk ., ab. c. abdominalis Géné
,

Arnhem en den Haag; ab. c. hirticornis Kryn , Arnhem.

Haliplus lineatocollis iVIrsh,, ab. c. nltldicollis Jos. Müll.,

Arnhem.

Coelambus impressopunctatus Schall., glanzige wijfjes

algemeen, doffe wijfjes zeer zeldzaam.

Hydroporus neglectus Schaum , Maarsbergen , Mei.

Aleochara erythroptera Grav., een onuitgekleurd exemplaar bij

Meerssen , April.

Atheta currax Kr., Tiel , Januari.

Bryocharis a na lis F., ab. c. merdarius Gylh., Hilversum, Juli.

Mycetoporus nanus Er., ab. e. piceolus Rey., den Haag, Maart.

Lathrobium elongatum L., ab. c. fraudulentum Ganglb., Loos-

duinen, Mei en bij Breda, Dec. en Januari, in aanspoelsel

van de Mark.

Astenus filiformis Latr., ab. c. humeralis Gredl., Arnhem en

Warnsveld.

Stenus incanus Er., Bunde, Juni.

» palposus Zett., Ommen, Augustus.

Biedius femoralis Gylh., Velp, Mei.

Oxytelus fulvipes Er,, Nykerk, Mei.

Anthophagus praeustus Müll, Vlodrop, Juni.

Lesteva longelytrata Goeze, var. maura Er., Bunde en Roer-

mond, Juni,

Coccinella obliterata L.. ab. c. fenestrata Weise, Piasmolen,

April.

Cerophytum elateroides Latr., een $ bij Meerssen, Juni.

Helodes marginata F., Bunde, Juni.

Ptinus coarcticollis St., Amsterdam, Mei.

Hydrothassa aucta F., ab, c. glabra Herbst, den Haag.

Phyllobius pyri L., var. artemislae Desbr., een aantal e.xemplaren

bij Meerssen, Juli,

(deze melanistische vorm is nagenoeg geheel zwart, ook de pooten),

Cleonus trisulcatus Herbst., Valkenberg (Limburg), Juni.


